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TENTANG
PEMBELAJARAN 

DI MASA PANDEMI
COVID-19

Read more

Situasi pandemi yang terkendali
menumbuhkan optimisme untuk
bersama pulihkan pendidikan.

 
Hampir dua tahun anak-anak

Indonesia tidak belajar sebagaimana
mestinya. Pemulihan sangat mendesak

untuk dilakukan.
 

SKB Empat Menteri ditetapkan melalui
berbagai pertimbangan yang matang

demi kemaslahatan bersama,
khususnya masa depan anak-anak

Indonesia. 
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PERILAKU WAJIB 
KETIKA MELAKSANAKAN PTM

Menggunakan masker dengan benar.

Menerapkan etika batuk dan bersin. 

Rajin mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir atau

menggunakan hand sanitizer.

Menjaga jarak minimal 1 meter dan
tidak melakukan kontak fisik. 

Membawa makan dan minum dari
rumah.

Tetap berada di dalam kelas kecuali
ke toilet.

Membawa dan menggunakan alat
tulis masing-masing.

Menghindari kerumunan. 



PERSIAPAN SARANA DAN
PRASARANA SEKOLAH

Memiliki dua standing
termometer dengan posisi
di pintu masuk dan keluar.

Terdapat wastafle di setiap
lantai dengan jumlah yang

representatif.

Penyemprotan disinfektan
dilakukan setiap hari pasca
PBM di seluruh lingkungan

sekolah.

Disediakan hand sanitizer
di setiap kelas.

Tersedia ruang UKS.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan SKB Empat Menteri
tentang pembelajaran di masa
pandemi covid-19, mulai semester
genap tahun pelajaran 2021/2022
(Januari 2022) peserta didik 100%
mengikuti PTM. 

Dalam sehari, terdiri dari 6 jam
pelajaran dengan durasi 40 menit. 

Di jam istirahat, peserta didik
tetap berada di dalam kelas
didampingi oleh guru jam ke-3. 

Peserta didik diharapkan
membawa perlengkapan tulis
masing-masing. 

Proses pembelajaran dilaksanakan
pada hari Senin-Jumat pukul 06.30-
11.00 WIB.

Sekolah bekerja sama dengan
puskesmas terdekat.

Terdapat tanda alur kedatangan
dan kepulangan.

Persentase pendidik dan tenaga
pendidik mencapai 96,49% yang
sudah divaksin.
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Kelas 7 dari jumlah 201 peserta didik,
terdata sebanyak 195 peserta didik telah
melaksanakan vaksin. 

Kelas 8 dari jumlah 123 peserta didik,
terdata sebanyak 118 peserta didik telah
melaksanakan vaksin. 

Kelas 9 dari jumlah 227 peserta didik,
terdata sebanyak 225 peserta didik
telah melaksanakan vaksin. 


